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1. Εισαγωγή
 1.1   Η έννοια της κρίσης και η σχετική επιστημονική έρευνα
 1.2   Η γένεση, οι συνθήκες και οι βασικοί δίαυλοι μετάδοσης 
    των διεθνών οικονομικών κρίσεων

2. Το πανόραμα των οικονομικών κρίσεων
 2.1   Οι διεθνείς κρίσεις ύφεσης (υφεσιακές κρίσεις)
  2.1.1  Εννοιολογικοί προσδιορισμοί
  2.1.2  Εξωγενή και ενδογενή αίτια
  2.1.3  Κύριες επιπτώσεις
  2.1.4  Δίαυλοι και δυναμικές διεθνούς μετάδοσης
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  2.3.2  Αίτια των κρίσεων στις αγορές αγαθών
  2.3.3 Επιπτώσεις των κρίσεων στις αγορές αγαθών
  2.3.4  Δίαυλοι διεθνούς μετάδοσης των κρίσεων στις αγορές αγαθών
  2.3.5  Πολιτικές διαχείρισης των κρίσεων στις αγορές αγαθών
 2.4   Οι κρίσεις δημόσιου χρέους
  2.4.1  Εννοιολογικοί προσδιορισμοί
  2.4.2  Αίτια της υπερχρέωσης και της κρατικής πτώχευσης
  2.4.3  Επιπτώσεις της υπερχρέωσης και της πτώχευσης
  2.4.4  Δίαυλοι διεθνούς μετάδοσης της κρίσης λόγω κρατικής πτώχευσης
  2.4.5  Πολιτικές διαχείρισης της υπερχρέωσης και της κρατικής πτώχευσης
  2.4.6  Αδυναμίες στη διαχείριση των κρίσεων λόγω κρατικής πτώχευσης
  2.4.7  Ο ειδικότερος ρόλος του ΔΝΤ και των άλλων διεθνών πιστωτών
  2.4.8  Προτάσεις για μια αποτελεσματικότερη διαχείριση της κρίσης χρέους
 2.5   Οι συναλλαγματικές κρίσεις
  2.5.1  Εννοιολογικοί προσδιορισμοί
  2.5.2  Αίτια των διεθνών συναλλαγματικών κρίσεων
  2.5.3  Δίαυλοι διεθνούς μετάδοσης των συναλλαγματικών κρίσεων
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  2.5.6  Ο ρόλος των εθνικών και διεθνών νομισματικών πολιτικών 
    σε μια παγκοσμιοποιημένη χρηματαγορά: δυνατότητες 
    πρόληψης συναλλαγματικών κρίσεων
 2.6   Οι χρηματοπιστωτικές κρίσεις
  2.6.1  Τραπεζικές Κρίσεις
   2.6.1.1 Ορισμός των τραπεζικών κρίσεων
   2.6.1.2 Αίτια των τραπεζικών κρίσεων
   2.6.1.3 Επιπτώσεις των τραπεζικών κρίσεων
   2.6.1.4 Δίαυλοι διεθνούς μετάδοσης των τραπεζικών κρίσεων
   2.6.1.5 Πολιτικές διαχείρισης των τραπεζικών κρίσεων
   2.6.1.6 Προτάσεις διαχείρισης των τραπεζικών κρίσεων
  2.6.2  Χρηματιστηριακές κρίσεις
   2.6.2.1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί
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   2.6.2.3 Επιπτώσεις των χρηματιστηριακών κρίσεων
   2.6.2.4 Δίαυλοι διεθνούς μετάδοσης των χρηματιστηριακών κρίσεων
   2.6.2.5 Πολιτικές διαχείρισης των χρηματιστηριακών κρίσεων
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3.  Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση 2007/8
 3.1.   Τα αίτια της κρίσης στις ΗΠΑ και η διεθνής μετάδοση
 3.2.   Η πρόκληση ύφεσης στην πραγματική οικονομία
 3.3.   Οι επιπτώσεις στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις
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  3.3.2.  Οι επιπτώσεις στο διεθνές εμπόριο υπηρεσιών
  3.3.3.  Οι επιπτώσεις στις ξένες άμεσες επενδύσεις
  3.3.4.  Οι επιπτώσεις στα ισοζύγια πληρωμών και στις υφιστάμενες 
    διεθνείς ανισορροπίες
 3.4.   Οι επιπτώσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες και στους στόχους της Χιλιετίας
 3.5.   Ο ρόλος της ομάδας G 20 και της διεθνούς οικονομικής διπλωματίας
 3.6.   Οι οικονομικοπολιτικές στρατηγικές αντιμετώπισης της κρίσης
  3.6.1  Η νομισματική και δημοσιονομική πολιτική
  3.6.2  Η εμπορική πολιτική
  3.6.3  Η συναλλαγματική πολιτική
  3.6.4  Άλλες στρατηγικές
  3.6.5  Η εμπειρία και η στρατηγική των ΗΠΑ
 3.7.   Οι γεωπολιτικές επιπτώσεις της κρίσης

4.  Η κρίση της Ευρωζώνης
 4.1    Εισαγωγή
 4.2   Επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης στην ΕΕ
 4.3   Θεσμικές μεταρρυθμίσεις
 4.4   Από τη χρηματοπιστωτική κρίση στην κρίση χρέους της Ευρωζώνης
  4.4.1.  Δομικά κενά και συστημικές ασυμβατότητες του οικοδομήματος της ΟΝΕ
  4.4.2  Λειτουργικές αστοχίες και παραβιάσεις των κανόνων παιχνιδιού 
    κατά την εφαρμογή της ΟΝΕ
 4.5   Η κρίση ως δυναμική αποκάλυψης των αδυναμιών  του ευρωσυστήματος 
   και των νέων μεγάλων προκλήσεων για την ενωσιακή πολιτική
 4.6   Η αντίδραση της πολιτικής στην κρίση του Ευρωσυστήματος
 4.7   Μελλοντικές προοπτικές της Ευρωζώνης

5.  Η Ελληνική κρίση στο πλαίσιο της ΟΝΕ
 5.1   Εισαγωγικές παρατηρήσεις
 5.2   Αποτίμηση της δεκαετούς συμμετοχής της Ελλάδος στην Ευρωζώνη
  5.2.1  Οι αναμενόμενες δυνητικές επιδράσεις
  5.2.2  Το ισοζύγιο αποτελεσμάτων
 5.3   Παράγοντες προσδιορισμού του ισοζυγίου της συμμετοχής  της Ελλάδας στην ΟΝΕ
  5.3.1  Πρόταξη της πολιτικής έναντι του οικονομικού ρεαλισμού
  5.3.2  Ανεπαρκής πολιτική προσαρμογής για την ένταξη στην ΟΝΕ 
    και αρνητικές συνθήκες εκκίνησης
  5.3.3  Παραμέληση των όρων παιγνίου της ΟΝΕ και ασύμβατες
    εσωτερικές πολιτικές
  5.3.4  Το ζήτημα των μακροοικονομικών ανισορροπιών εντός της ΟΝΕ
  5.3.5  Αρνητικές επιδράσεις των κατασκευαστικών λαθών 
    και της ατελούς λειτουργίας της ίδιας της ΟΝΕ
 5.4   Η ελληνική κρίση και η διαχείρισή της στο πλαίσιο της ΟΝΕ
 5.5   Το μέλλον της Ελλάδος και εναλλακτικά σενάρια αντιμετώπισης 
    του ελληνικού χρέους: εντός ή εκτός της ΟΝΕ;
 5.6   Το νέο Πακέτο βοήθειας για την Ελλάδα
 5.7   Συμπερασματικές παρατηρήσεις

6. Ο ρόλος της οικονομικής επιστήμης στην πρόκληση και διαχείριση  οικονομικών κρίσεων
 6.1.   Οι οικονομικές κρίσεις ως έναυσμα της εναλλαγής 
    των κυρίαρχων δογμάτων οικονομικής πολιτικής
 6.2.   Αποτελεί η κρίση ένδειξη αποτυχίας της οικονομικής επιστήμης;
 6.2.1.   Σύγχυση λόγω αποκλινουσών ερμηνευτικών προσεγγίσεων  των αιτιών των κρίσεων
  6.2.2.  Η θεοποίηση των αγορών και η κυριαρχία  του νεοφιλελεύθερου παραδείγματος
  6.2.3.  Το ζήτημα της ευθύνης και των «Ηθικών Κινδύνων»



  6.2.4.  Η κατασκευή και εφαρμογή λανθασμένων χρηματοοικονομικών
    υποδειγμάτων και επισφαλών προϊόντων
  6.2.5. Η υπόθεση της «μεγάλης μετριοπάθειας» και του εικαζόμενου 
    τέλους των κρίσεων
  6.2.6.  Μεθοδολογικές αδυναμίες στην ερμηνεία πραγματικών 
    οικονομικών φαινομένων
  6.2.7.  Αποτυχία των οικονομικών προβλέψεων;
 6.3.  Ενδιάμεση αποτίμηση των ευθυνών της οικονομικής επιστήμης
    για τη γένεση και διαχείριση των κρίσεων
 6.4.   Ποια είναι η ευθύνη της πολιτικής και των αγορών;
 6.5.   Η επιστροφή των κεϋνσιανών και η αναζήτηση νέων δογμάτων
 6.6.  Συμπεράσματα 
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